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Núria Marín fa balanç del seu
primer any com a alcaldessa
Les persones són la prioritat de l’acció del govern municipal per ajudar a pal·liar els efectes de la crisi
permetran crear llocs de treball i
donar feina a petites i mitjanes empreses. Aquesta inversió és necessària, el PAM ja la marcava com a
prioritària, però ara ho és més que
mai, per superar els efectes de la
crisi”.
Potser per aquest motiu, l’alcaldessa es mostra optimista: “La ciutat
superarà aquests moments difícils i
per això hem de seguir treballant en
els grans projectes de ciutat, com el
soterrament de les vies”.

Núria Marín és alcaldessa
des del 19 d’abril del 2008.
Un any després fa balanç de
la seva gestió, centrada
en les polítiques socials, en
la formació i en l’ocupació,
i en la inversió pública

Núria Marín va prendre possessió com a alcaldessa el 19 d’abril
del 2008, després de la renúncia de Celestino Corbacho per
incorporar-se al Govern de José
Luis Rodríguez Zapatero. Acaba
de fer un any al capdavant de
l’Alcaldia, just el dia que es commemoraven els 30 anys d’ajuntaments democràtics. Per aquest
motiu, ha fet balanç de la seva
gestió, que té com a eix “l’atenció a les persones”.
L’alcaldessa ha qualificat aquest
any com a “positiu, però complex, diferent al que era previst”, marcat per
“la crisi financera global, que té repercussió local en les famílies”. Núria Marín explica que per això ha posat l’èmfasi en les polítiques socials,
en la formació i en l’ocupació, i en
la inversió pública.
Per tal d’ajudar les famílies, l’alcaldessa afirma que s’han incremen
tat els ajuts i ha posat com a exemple
les 4.100 ajudes socials i 3.500 be
ques de menjador que es van atorgar el 2008. “I el 2009 els ajuts en
cara s’incrementaran més”.
En
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referència a la formació, Núria Marín ha manifestat que “el reciclatge és fonamental perquè les persones que han perdut la feina tinguin
una nova oportunitat”. Aquest eix
està lligat a la inversió pública que
pretén, a més de millorar la ciutat,
crear nous llocs de treball.
L’alcaldessa ha recordat que, entre la inversió municipal i la d’altres
administracions, com l’anomenat
pla Zapatero, “s’invertiran a la ciutat
més de 100 milions d’euros. Els 145
projectes d’aquest pla –continua–

n Cal Trabal i Can Rigal
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Núria Marín fa balanç davant la premsa del seu primer any com a alcaldessa

Durant la roda de premsa per
fer-ne balanç, l’alcaldessa també
s’ha referit a grans projectes pendents, com Cal Trabal o Can Rigal.
Sobre el primer, Marín ha dit que
“quan la Generalitat doni el vistiplau
al projecte i l’Ajuntament l’aprovi,
arribarà el moment del debat i de la
participació”. Pel que fa a Can Rigal,
el soterrament de la subestació de
Fecsa, necessari per al projecte de
reordenació de la zona, “està pendent de trobar vies de finançament”,
explica l’alcaldessa. # redacció
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30 anys d’ajuntaments democràtics

Regidors actuals i anteriors, junts pels 30 anys d’ajuntaments democràtics

L’H ha homenatjat als regidors del primer ajuntament
democràtic constituït el 19
d’abril del 1979. Amb un Ple
extraordinari, tots els grups
municipals van donar les
gràcies als pioners i a tots els
que els han seguit després.
La cerimònia va ser també un
acte reivindicatiu de la reforma de les finances locals que
no s’han vist modificades en
tres dècades. Després de les
paraules de regidors històrics
com Garcilaso Aguado, Joan
Saura, Santiago Ballesté o
Jacint Borràs, es va descobrir una placa al vestíbul de
l’Ajuntament amb els noms de
tots els regidors hospitalencs
fins avui.

